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Dynamische nieuwe Transit Custom Sport  
 
• Ford lanceert exclusieve nieuwe Transit Custom-modellen voor stijlbewuste kleine 

ondernemingen die een opvallende look met indrukwekkende capaciteiten willen 
combineren 

 
• De Transit Custom Sport, herkenbaar aan de typische dubbele streep, wordt 

verkrijgbaar in zes koetswerkversies en speelt in op een toenemende vraag: in de 
eerste tien maanden van 2016 steeg de verkoop met 47 procent 

 

• Jongste Tourneo Custom voor personenvervoer meet zich eveneens een 
sportpakket aan, alsook een nieuwe zestrapsautomaat, luchtvering achteraan en 
lichtmetalen velgen 

 
 
Sint-Agatha-Berchem, 29 november 2016 – Ford onthulde zopas exclusieve nieuwe versies 
van de Transit Custom van één ton om kleine ondernemingen en zelfstandigen die zich willen 
onderscheiden van de massa een stijlvol en functioneel bedrijfsvoertuig te bieden. 
 
De erg populaire Transit Custom Sport met zijn typische dubbele motorkapstreep is voortaan 
verkrijgbaar in een veel breder gamma aan koetswerkversies. ‘Sport’-klanten krijgen voortaan 
de keuze tussen een bestelwagen met enkele of dubbele cabine en met een korte of lange 
wielbasis en ook de nieuwe Tourneo Custom voor personenvervoer wordt leverbaar met 
hetzelfde sportpakket. 
 
"Veel van onze klanten zijn niet langer tevreden met een standaard witte bestelwagen en deze 
schitterende nieuwkomers bieden dan uitkomst," aldus Hans Schep, general manager 
Commercial Vehicles bij Ford of Europe. "De nieuwe Transit Custom geeft hun onderneming 
een erg positieve uitstraling en ziet er bovendien fantastisch uit bij weekenduitstapjes." 
 
De vraag naar sportieve en opvallende Transit-modellen gaat in stijgende lijn sinds de 
oorspronkelijke Sport Van in 2007 werd geïntroduceerd. In de eerste tien maanden van 2016 
steeg de verkoop van de huidige Transit Custom Sport met 47 procent in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar: er werden 1.800 exemplaren van deze bestelwagen verkocht. 
 
 
Transit Custom Sport met extra aantrekkingskracht 
Om in te spelen op de vraag naar een bredere keuze aan koetswerk- en zitmogelijkheden is de 
Transit Custom Sport voortaan verkrijgbaar in zes verschillende uitvoeringen, een aanzienlijke 
toename in vergelijking met de korte bestelwagen die in het verleden als enige model werd 
aangeboden. 
 
Net als vroeger onderscheidt deze topuitvoering zich door een gespierde koetswerkkit en een 
volledig gelakt koetswerk, met bumpers, buitenspiegels en deurgrepen in koetswerkkleur. 
Daarnaast werden de zijdelingse koetswerkstrips en wielkastverbreders hertekend voor het 
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nieuwste model. De krachtige uitstraling wordt vervolledigd met nieuwe 17 " lichtmetalen velgen 
in twee zilvertinten of zwart (zilverkleurige 18" lichtmetalen velgen zijn als optie verkrijgbaar) en 
een dubbele motorkapstreep in een contrasterende kleur. 
 
De sportieve stijl uit zich voorts in een deels lederen interieur dat de zetelstof Pewter 
combineert met koolstofzwarte lederen zijsteunen – ook voor een eventuele tweede en derde 
zetelrij – alsook de nieuwste interieurtechnologieën zoals het connectiviteitspakket Ford SYNC 
en de parkeercamera. 
 
Het standaard aandrijfgeheel koppelt de 170 pk sterke Ford EcoBlue-dieselmotor aan een 
handgeschakelde zesversnellingsbak. Klanten kunnen ook opteren voor de nieuwe SelectShift-
zestrapsautomaat die als optie wordt aangeboden. 
 
Alle sportmodellen zijn gebaseerd op de Transit Custom 290 en optimaliseren het rijgedrag met 
een uniek onderstel dat het stuurgedrag, rijgedrag en comfort verhoogt en tegelijk alerter en 
levendiger aanvoelt. 
 
In vergelijking met een standaardmodel wordt de rolcontrole verbeterd door een dikkere 
antirolstang vooraan en een extra antirolstang achteraan. De bestelwagenversie beschikt 
bovendien over zachtere veren achteraan die het comfort verhogen bij een lichte belading, 
alsook een unieke, stijvere schokdemperafstelling achteraan om het rijgedrag en de 
stuurcontrole te verbeteren. Bestelwagens met een dubbele cabine hebben een licht afwijkende 
veer- en schokdemperafstelling, die werd geoptimaliseerd om het rijgedrag en 
passagierscomfort achterin te verbeteren. 
 
Het uitgebreide Transit Custom Sport-gamma kan vanaf nu worden besteld en de eerste 
leveringen zijn voorzien voor de lente van 2017. 
 
Tourneo Custom voor personenvervoer – met optionele sportuitvoering, automaat en 
luchtvering achteraan 
De ruime en veelzijdige Ford Tourneo Custom voor personenvervoer wordt voor het eerst 
aangeboden in de optionele Sport-versie, die zowel particulieren als bedrijfsklanten een meer 
dynamisch koetswerk en stijlvoller sportinterieur biedt. 
 
De Sport-variant is gebaseerd op de Tourneo Custom Titanium en is verkrijgbaar met acht 
plaatsen, korte of lange wielbasis en de 170 pk sterke Ford EcoBlue-dieselmotor. De 
koetswerk- en interieuraanpassingen werden overgenomen van de gelijknamige Transit 
Custom. 
 
De nieuwste Tourneo Custom wordt voortaan ook aangeboden met tal van nieuwe 
voorzieningen en technologieën zoals een soepele en responsieve nieuwe SelectShift-
zestrapsautomaat, een luchtvering achteraan – een primeur voor dit segment – voor een 
soepel, gecontroleerd en vlak rijgedrag in de meest uiteenlopende belastingsomstandigheden 
en aantrekkelijke nieuwe 17" lichtmetalen velgen om het rijgedrag en de remprestaties te 
verbeteren. 
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Transit Custom en Tourneo Custom presenteren de volledig nieuwe Ford EcoBlue-diesel 
Eerder dit jaar introduceerde Ford de hypergeavanceerde Ford EcoBlue-dieselmotor in 
de Transit Custom en Tourneo Custom om de gebruikskosten gevoelig te drukken en de 
prestaties op te krikken: het brandstofverbruik daalde met 13 procent terwijl het koppel 
bij lage toerentallen steeg met 20 procent. 
 
Beide modellen kunnen beschikken over diverse geavanceerde rijhulptechnologieën, zoals: 

• Pre-Collision Assist noodremsysteem, het eerste systeem in dit segment met een 
voetgangersdetectie: dit systeem beperkt de impact van bepaalde frontale botsingen 
tussen voertuigen en voetgangers of helpt bestuurders een botsing te voorkomen. 

• Een opgewaardeerde elektronische stabiliteitscontrole die tal van verbeterde functies 
omvat om de stabiliteit in extreme omstandigheden te waarborgen. Een van die functies 
is Side Wind Stabilisation, een nieuw systeem dat één kant van het voertuig afremt om 
de gevolgen van een plotse windstoot te compenseren. 

 
### 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 203,000 
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and 
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model, 
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford 
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its 
products and services, please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.  
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